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Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 
23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobiera-
nia danych z tachografów cyfrowych i kart kierow-
ców oraz warunków przechowywania tych danych 
(Dz. U. Nr 159, poz. 1128) wprowadza się następujące 
zmiany:

1)  § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.  Dane z tachografu cyfrowego podmiot po-
biera:

1)  co najmniej raz na 90 dni;

2)  natychmiast:

a)  przed trwałym bądź okresowym prze-
kazaniem pojazdu innemu podmioto-
wi,

b)  w sytuacji wadliwego funkcjonowa-
nia bądź uszkodzenia tachografu  
cyfrowego, umożliwiających jednakże 
pobranie zarejestrowanych w nim da-
nych,

c)  w przypadku wycofania pojazdu z ta-
chografem cyfrowym z użytkowania;

3)  w oznaczonym terminie — w przypadku 
żądania przez uprawnione organy ad- 
ministracji publicznej lub uprawnione 
podmioty.

2.  Dane z tachografu cyfrowego mogą być 
pobierane częściej niż co 90 dni, jeżeli ich 
pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzało-
by ryzyko utraty danych związanych z pro-
wadzeniem pojazdu wykonującego prze-
wóz drogowy.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.  Dane z karty kierowcy podmiot pobiera:

1)  co najmniej raz na 28 dni;

2)  przed ustaniem stosunku pracy danego 
kierowcy;

3)  przed upływem terminu rozwiązania 
umowy, na podstawie której świadczo-
ne były przewozy na rzecz podmiotu wy-
konującego przewozy drogowe;

4)  w przypadku utraty ważności karty kie-
rowcy;

5)  w oznaczonym terminie — w przypadku 
żądania przez uprawnione organy ad- 
ministracji publicznej lub uprawnione 
podmioty.

2.  Dane z karty kierowcy mogą być pobierane 
częściej niż co 28 dni, jeżeli ich pobieranie 
zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko 
utraty danych związanych z prowadzeniem 
pojazdu wykonującego przewóz drogo-
wy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych  
i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo-
wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).


